
عفوا الّسؤال فيه تفصيل , يعين الّنفط اآلن اّلذي يظهر بكمّيات هائلة جّدا و تستثمر الّدولة و تتمّلك  السائل :

ولة باعتبار أّن الّدولة هي صاحبة األراضي و تصرف من أجل استخراجه يعين من هذا املنطلق هو ملك للدّ 

األرض و هي صاحبة االستثمار لعّله الّسؤال اّلذي أنا فهمته و كان متداوال و مطروحا أّن هناك من يقول أّن 

املعادن املدفونة يف باطن األرض و اّليت اهللا سبحانه و تعاىل أوجدها هناك من يقول للّناس عاّمة الّناس حّق يف 

هذا املطروح اآلن و بالّتايل هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة حتكم الّدولة أو أّا ليست  هذه املعادن يعين

حكرا على الّدولة حّىت و إن كانت ال حتكمها أسرة و بالّتايل جيب أن يعود مردود مبيعاا أو خرياا على كافّة 

سر حّىت إذا مل يكن هناك أسر هي املالك املواطنني على عكس ما يتّم اآلن من أّن الّدولة و ممثّلة يف بعض األ

الوحيد و بالّتايل تقّسمها كما شاءت مبعىن أنّه إذا كانت هي ملكا للّدولة و الّدولة تفيد منها باقي املسلمني فلن 

يكون هناك حاجة حّىت لفرض ضرائب أو ستكون حصيلة الزّكاة حقيقة زي ما تفضّلت على أيّام عمر بن عبد 

يكن هناك فقراء و لكن ما نراه اآلن على الّرغم من ثراء الّدولة و على الّرغم من وجود برتول فهناك  العزيز أنّه مل

  فقراء ؟

يف اعتقادي أّن البحث الفقهي ال ينبغي أن يعاجل على ضوء واقع من شخص أو حكومة و إّمنا يبحث  الشيخ :

كما قلت آنفا جوابا خمتصرا لكن هذا   عاريا عن أّي انتساب لشخص أو دولة فاحلكم يف هذه املسألة هو

الّتفصيل اّلذي أنت شرحته آنفا يقتضيين أن أدخل أنا بدوري يف شيء من الّتفصيل ليس هناك يف اإلسالم 

الّصحيح املستقى من كتاب اهللا و سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم و ما كان عليه سلفنا الّصاحل ليس هناك 

( األرض أرض اهللا و البالد بالد اهللا فمن إّمنا األمر كما قال عليه الّصالة و الّسالم  شيء امسه أمالك دولة و

يبطل مبا يسّمى اليوم يف كثري من  ( من أحيا أرضا مواتا فهي له )فقوله عليه الّسالم  أحيا أرضا مواتا فهي له )

ا معنويّا فتضع يدها على بعض البالد و األراضي الّدول العربّية بأمالك الّدولة إّال إذا اعتربنا الّدولة شخصا ومهيّ 

ملصلحة األّمة ال ملصلحة بعض األفراد فهي تكون ملكا هلا بشرط إىل أن تبادر إىل إحيائها أّما إذا وضعت 

عالمات يف اخلرائط الّرمسّية عندها أّن القطعة الفالنّية ممتّدة من حدود كذا إىل حدود كذا شرقا و مشاال و جنوبا 

خره ّمث عاشت هذه األراضي بورا فهي ليست أمالك دولة و يستحّق ألّي فرد من أفراد املسلمني أن حييي ما إىل آ

شاء منها فالّدولة إذا هنا كشخص معنوي كما قلت إذا أحيت أرضا من هذه األراضي فهي حكمها حكم أّي 

وز ألّي فرد حينذاك أن يأيت إىل أّي مكان فرد من أفراد األّمة أّما أن حتّددها و أن تعطّلها فذلك ليس إحياء فيج

من أّي أرض أن حيييها و طريقة اإلحياء ال ختفى على اجلميع أّا ليست بالّزرع و بنضح املاء أو جلبه إليها و إّمنا 

يكون باستخراج ما فيها أيضا يف باطنها من املعادن هلذا أنا قلت احلكم واحد ال جيوز للّدولة أن تضع يدها على 



ض مملوكة بزعم أّن فيها خريات و الّدولة حباجة إليها فمن هنا جيب أن نفّرق بني األرض اململوكة فال جيوز أر 

للّدولة أن تضع يدها إّال يف ظروف نادرة جّدا جّدا و تأخذها بثمنها و هذا ممّا يعين حيسن ذكره أّن الّدولة 

ألراضي بل و العقارات اّليت تضع يدها عليها فإّا الّسعوديّة يعين تطّبق هذا اإلنفاق بسخاء على كثري من ا

تعّوض مالكيها مبثل أو بأحسن من مثن املثل و لكن املصادرة هذه خالف األصل فإذا فرضنا أّن إنسانا عنده 

ورثها من أبائه و أجداده فأراد أن يستثمرها فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء و إذا بالبئر بئر برتول هنا 

  ن الّنظام اإلشرتاكي .اآل

هنا اآلن الّنظام اإلشرتاكي اّلذي انغّش به بعض الّدعاة اإلسالمّيني و ألّفوا أكثر من كتاب واحد يف ما  الشيخ :

علمت بعنوان اإلشرتاكّية اإلسالمّية و أباحوا يف مثل هذه الكتب للّدولة أن تضع يدها على مثل هذه األرض 

ملاء برتوال , هذا ال جيوز ألّا خالف الّشرع كأّي مصادرة ملال املسلم و لكّل ما اّلذي نضح منها مالكها بديل ا

ميلكه و من أشهر الكّتاب اإلسالمّيني اّلذين سلكوا سبيل اإلشرتاكّيني يف مثل هذه القضّية أي جتويز استمالك 

ور املعروف مبالك بن نيب ّمث جاء الّدولة لبعض األراضي اململوكة ألنّه فيها معدن أو فيها برتول و الكاتب املشه

من بعده الّشيخ مصطفى الّسباعي رمحهم اهللا مجيعا أّلف رسالته أو كتابه يف اإلشرتاكّية اإلسالمّية و حنى هذا 

املنحى و هذا يف الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثري من اجلماعات اإلسالمّية احلزبّية فضال عن بعض الكتّاب 

ن ينطلقون يف فقههم من قاعدة يتربّأ منها اإلسالم براءة الّذئب من دم بن يعقوب و هي قول املعاصرين اّلذي

فبهذه القاعدة الباطلة يشّرعون للّناس فروعا كثرية و كثرية جّدا هي  " الغاية تربّر الوسيلة "الكّفار يف األصل 

ن أن ميتلكوا أراضي مملوكة و ليست حمياة فقط خمالفة لألحكام اإلسالمّية منها ما كّنا يف صدده آنفا أّم يسّوغو 

بل مملوكة بطريقة مشروعة كاإلرث و البيع و الّشراء و حنو ذلك الّتوّسع يف هذا املوضوع هو من مشاكل العامل 

  اإلسالمي اليوم .

 بعض البالد أّما ما جاء يف كالم أخينا سابقا من أّن بعض األمراء يستغّلون الّنفط أو البرتول الغزير يف الشيخ :

فهذا االستغالل إن كان على الطّريقة الّسابقة و هذا ما ال أعتقده أي أرض مشاعة و ليس عندهم أرض مشاعة 

هي أراضي مملوكة للّدولة فإذا كان هناك أرض مشاعة بور ال ميلكها أحد ال فرد و ال دولة فحينئذ أي فرد من 

أمورا فإذا اقتطع أرضا من هذه األراضي اّليت ليست مملوكة بل أفراد الّشعب سواء كان ما يسّمى أمريا أو كان م

فال  ( األرض أرض اهللا و البالد بالد اهللا فمن أحيا أرضا مواتا فهي له )هي تدخل يف عموم احلديث الّسابق 

فرق حينذاك بني من يسّمى أمريا أو يسّمى مأمورا لكن ما أشرت إليه ليس كذلك فهم يستخدمون الّناس يف 

ل نضح الّنفط أو البرتول ّمث يتحّكمون يف الّتصّرف فيه حسب رغبام و ال أقول شهوام، هذا ليس من سبي



و لذلك فيجب أن نفّرق بني احلكم الّشرعي و بني احلكم االستنباطي  ( من أحيا أرضا مواتا فهي له )قبيل 

 الّشخصّية من جهة أخرى . و اآلن  املخالف للّشرع من جهة و بني استغالل بعض األحكام الّشرعّية للمصاحل

انتهى هذا القول و أنا ال أخالفك يف هذا كما أّنك مل ختالفين و لن  ...كما نقول درس و درس ما بيجتمعوا 

ختالفين يف قويل أنّنا نقول نرى الّشمس تطلع و نرى الّشمس تغرب و نبين وراء شروقها و غروا أحكاما شرعّية , 

  كاما شرعّية على قولنا علمّيا  أّن الّشمس ال تشرق و ال تغرب , صّح ؟و لكّننا ال نبين أح

  نعم . السائل :

إذا ال ينبغي حنن يف أحكامنا الّشرعّية أن نتعّمق و ندخل العلم الّنظري الفكري يف تطوير بعض  الشيخ :

ّن الّشمس ال تشرق و ال األحكام الّشرعّية اّليت لدينا و رّمبا أفهم من جوابك الّسابق و تصحيحك لكالمي أ

تغرب أّنك ستوافقين أيضا على ما سأقول أنّنا حينما نرى الّشمس فوق ذروة اجلبل و قّمة اجلبل هي يف احلقيقة 

العلمّية ال تزال وراء اجلبل إّمنا األشعة العينّية هي اّليت رفعتها فأظهرا لنا فوق اجلبل تصّحح هذا أو ما مّر عليك 

  هذا ؟

  ه ما مّرت علّي .هذ السائل :

عجيب و اهللا كيف ميّر على هذا الّشيخ و ما ميّر على الّشاّب أنا قرأت هذا يف بعض اّالت و ذه  الشيخ :

الّنظريّة عقلت شيئا نشاهده بأعيننا أيضا حينما نكون يف حبرية هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة نراها معوّجة 

  صّح ؟

  صّح . السائل :

أي نعم . هكذا عّللوا لنا  ...ول فيه صّح أيضا , فماذا تعليل هذا ؟ هو األشّعة الّضاربة على هذا تق الشيخ :

قضّية الّشمس حينما تكون على رأس اجلبل هي ما تكون على رأس اجلبل إّمنا األشّعة هي اّليت ترفعها هذا بالّنسبة 

ينما نرى الّشمس على قّمة اجلبل و نقول بطبيعة احلال للّنظر اّرد , املهّم فهل ندخل هنا هذه الّنظريّة العلمّية ح

طلعت الّشمس و بطبيعة احلكم الّشرعي خرج وقت الفجر صّح ؟ لكن العلم يقول ال زالت الّشمس مل تطلع 

حنن ندع العلم ميشي يف طريقه و شرعنا كما ال يقف يف طريقه أيضا العلم ال جيوز له أن يقف يف طريق شرعنا و 

ني األراء املتضاربة ذه املناسبة اّليت كان حاول الّشيخ حمّمد عبده يف مصر أن يوّفق بني احلقيقة و ذا جنمع ب

الّشريعة ال أعين احلقيقة الّصوفّية لكّين أعين احلقيقة العلمّية . لكن التقى حمّمد عبده مع الّصوفّية يف الّتعبري , 

" العلم و الّشرع ال خيتلفان و ال يتضاّدان و ال العلمّية فيقول حاول أن يوّفق بني احلقيقة الّشرعّية و احلقيقة 

و هذا حّق و لكن ليس حّقا حينما قال بأنّه إذا تعارضت حقيقة شرعّية مع حقيقة علمّية وجب  يتعارضان "



جة بنا تأويل الّنّص الّشرعي للحقيقة العلمّية هنا حنن نقول ال حنن ندع الّشرع ميشي و ندع العلم ميشي و ال حا

( المؤمنون شركاء أن نؤّول العلم من أجل الّشرع و ال الّشرع من أجل العلم و األمثلة سبقت آنفا فإذا احلديث 

هذه الّثالثة ليست مملوكة الّسّر يف هذا احلديث هي أّن هذه األشياء الّثالثة ليست مملوكة إّمنا هي  في ثالثة )

و يقول أّن هذا امتلكته , أو على ر و يقول أنا امتلكته , أو  مشاعة فال جيوز إلنسان أن يضع يده على حبر

على غابة و يقول أنا امتلكتها , ال . هذه الّناس كّلهم مشاع فيها بل كما قلت لكم آنفا ال فرق بني الّدولة و 

ا فإذا أحييتها بني فرد من أفراد هذه الّدولة , الّدولة سواء مع األفراد متاما و لكن اذهب إىل أرض مّيتة فأحيه

فأنت مالكها أّما األرض اّليت أحياها اهللا بالّزرع أو باملاء فهذه مشاعة و ال جيوز ألحد أن يضع يده عليها . فهذا 

  أظّن جواب ما سألت و لعّلي انتهيت .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . جاء دور األستاذ علي . الشيخ :

  ر أّن احلطب هو مصدر للطّاقةموضوع النار باعتبا ... السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  البرتول اآلن أصبح أهّم بكثري من احلطب كمصدر للطّاقة فالقياس يعين العقل و القياس . السائل :

القياس مع الفرق هذا إذا كان هناك عقل , آنفا سبق اجلواب عن هذا لو تأّملت معي فيما قلت ألغناك  الشيخ :

ال فرّقنا بني الغابات و بني البحار و بني األار اجلارية اّليت خلقها اهللا كذلك قلنا ال جيوز عن طرح مثل هذا الّسؤ 

إلنسان أن يأيت و يضع يده و جيدها لقمة سائغة . لكن قلنا ائت إىل أرض بور و أحيها فهي ملك لك اآلن 

إىل البرتول . اّلذي حيتاج و قد  أنت و قلنا أحيها فهي ملك لك ألّنك أحييتها جبهدك و بتعبك أنت اآلن تأيت

نسيت و ما أسرع ما نسيت إىل شركات لنضح البرتول من جوف األرض فجعلت هذا البرتول كاألشجار يف 

الغابات أو املياه يف البحور و األار , إيش هذا القياس ؟ هذا القياس كما يقول ابن حزم رمحه اهللا فهو كما نعلم 

ريعا و لكّنه حني يناقش خصومه و يناقشهم يف إثبام لبعض األحكام بالقياس فله مجيعا ينكر القياس أصال و تف

مجلة ممكن نعتربها كليشة خمتومة يقول القياس كّله باطل و لو كان منه حّق لكان هذا منه عني الباطل فهذا 

  لّتعبري ؟قياسك عني الباطل ألّنك تقيس ما كان من عمل اإلنسان و خلقه أظّن ما فيه مانع من هذا ا

  نعم ما يف مانع . السائل :

أحسنت , تقيس ما كان من عمل اإلنسان و ما كان من خلقه على ما كان من خلق اهللا و تدبريه فهذا  الشيخ :

  لو كان يف القياس حّق لكان هذا منه عني الباطل .



أشجار الغابة و بني هذا  يعين أستاذ أنت فرّقت باعتبار أّن ذاك سهل ميسور احلصول عليه مثل مثال السائل :

  اّلذي حيتاج إىل اجلهد و املال .

  أي نعم . الشيخ :

  بكّيفوا عليها مجاعة البرتول باعتبار أّن األخ بيقول أّا ملك للمسلمني . ...جزاك اهللا خريا  السائل :

  سائل آخر : أنا ما قلت .

  كّل املسلمني .معليش بس أنت بتقول هي تعترب مشاعة للمسلمني , ملك ل السائل :

  سائل آخر : يقوله بعض الّناس قلنا .

  . ...معليش لكن كأنّه أنت بتسأل عن هذا األمر باعتبار  السائل :

  سائل آخر : أنا حّبيت أتنّور بّس .

  . ...طبعا حنن كّلنا بنتنّور لكن  السائل :

  شو الفرق بينك و بينه ؟ الشيخ :

  . ...الفرق أنا فهمت عليك أنّه هو  السائل :

  هو ما فهم عليك و فهم علّي . الشيخ :

فهم عليك , لكن أنا فهمت عليك أّن فرق اجلهد و املال اّلذي يدفع للحصول على الّشيء بينما  السائل :

األموال و الّشركات اّليت تشتغل يف الّنفط كّلها بال شّك آتية من قبل احلكومة يعين موش شركات من رأس ماهلا 

... .  

إخواننا أذّكركم و الذّكرى تنفع املؤمنني اإلشكاالت اّليت ترد يف العصر احلاضر على بعض األحكام  يا الشيخ :

  الّشرعّية سببها هو بعد احلكم اإلسالمي عن واقعنا , هم املشائخ ألّم عايشني حتت أحكام غري إسالمّية .

  مسعناها من املشائخ .سائل آخر : بيقولوا هذه تعترب ملك عاّم للمسلمني كثري من املرّات 

  أي نعم . الشيخ :

  سائل آخر : موش جديد يعين .

(( هاتوا لكن أظّن و اهللا أعلم و أظّن أن يكون ظّين ظّن املؤمن أّنك ما قلت يوما ما هلؤالء املشائخ  الشيخ :

  . برهانكم إن كنتم صادقين ))

  نرب معليش أذكر امسه ؟سائل آخر : و اهللا أنا سألت واحد من اّلذين قالوا هذا على امل

  نعم ؟ الشيخ :



  سائل آخر : معليش أذكر امسه رجل تقّي معروف . 

  إذا تعترب ذكره غيبة فبعيد عن الغيبة و إذا تعترب ذكره . الشيخ :

  سائل آخر : بيحّبوه و بيأتوا لسماع خطبه .

اّلذي يعين اّتصفت به آنفا يعين  ما خلص كالمي اهللا يهديك لكن الّصرب ...و إذا تعترب ذكره داخل يف  الشيخ :

الظّاهر راح تصّبوا اآلن مرّة واحدة , عم أقول إذا تعتربه غيبة فإيّاك أّما إذا تعترب ذكره بامسه داخال فيما قال 

  الّشاعر العامل 

  " القدح ليس بغيبة يف سّتة *** متظّلم و معّرف و حمـــــــــــــــــــــــــــــّذر 

  فعليك بتسميته . ستفت *** و من طلب اإلعانة يف إزالة منكر  "وجماهرا فسقا و م

  سائل آخر : من باب معّرف .

  نعم ؟ الشيخ :

  سائل آخر : من باب معّرف .

  شو الفائدة من الّتعريف ؟ الشيخ :

سائل آخر : بالش نذكر امسه , ذكر يف خطبة من خطبه أّن هذه األموال اّليت يتصّرف فيها أهل البرتول هي 

موال حّق لكّل املسلمني فلّما خرج و انتهى من اخلطبة سألته قلت له أنت لو اقتطعت أرضا و وجدت يف قطعة أ

األرض هذه كنزا هل هذا الكنز جيب أن توّزعه للمسلمني باعتبار أّن هذا ملك لكّل املسلمني قال ال هذا طبعا 

الفرق ؟ قال أّن هذه األشياء موش مثل الكنز حّق يل قلت له ليش هذا حّق لك و ذاك حّق لكّل املسلمني إيش 

و بدأ طبعا يقول كالما ما أقنعين فيه يعين أنا اّلذي أعرفه شرعا أنّه إذا واحد وجد كنزا يف أرضه فهو له بس قضّية 

  . ...البرتول مبا أّا قضّية جديدة و صار املشائخ 

  ا أجبت عن الّسؤال و أظّنك نسيت الّسؤال .اهللا جييبك يا طولة البال ألّنك تكّلمت كثريا و م الشيخ :

  . (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))سائل آخر : الّسؤال هو 

  هل فعلت ؟ ما أجبتين . الشيخ :

  . ...سائل آخر : قلت له أنا 

ال ما قلت له , قلت له لو كان عندك أرض هذا برهان مّنك أو منه , لو كان عندك أرض و وجدت  الشيخ :

  ها كنز إىل آخره .في

  سائل آخر : قلت له ليش فرّقت بني البرتول و بني الكنز إيش وجه الّتفريق يف هذا ؟ 



  يا أخي اهللا يهديك هل قلت له شو برهانك من كتاب اهللا و من حديث رسول اهللا ؟ الشيخ :

  سائل آخهر : ال أنا ما قلت له هكذا .

  ظّن املؤمن . هذا اّلذي ظننته بك فاحلمد هللا ظّين  الشيخ :

سائل آخر : أنا عارف أنّه الّدليل على البرتول موش رايح يكون عنده دليل على توزيع البرتول ألّا مشكلة 

  عصريّة .

(( و ما أوتيتم من ال هداك اهللا بيجوز يكون عنده رأي و عنده دليل ما مّر عليك ألنّه كما قال تعاىل  الشيخ :

ين ما الزم يعتّد بنفسه و ما يتصّور إنّه ناقص علم ال . بعض العلماء بيقولوا ال اإلنسان يع العلم إّال قليال ))

  يزال املرء عاملا ما مل يقل علمت فإذا قال علمت فقد جهل هذه حقيقة .

  يف سؤال أستاذي لو مست خارج عن املوضوع . السائل :

  نعم . الشيخ :

فنريد لو  ( ال يجتمع دينان في جزيرة العرب )ضوع كّنا سألنا مرّة يف بيت األخ أبو زيد عن مو   السائل :

مسحت مّنك تبّني لنا معىن هذا احلديث مرّة أخرى ألنّه صار فيه خالف إنّه أنت قلت هيك و إّال ما قلت هيك 

نسينا اآلن إيش الّتفصيل بيهّمنا أنّه نسمع رأيك من جديد ملعىن احلديث و هل املقصود جبزيرة العرب مبفهومنا 

يف ؟ جزيرة العرب مبا فيها اإلمارات و اخلليج و اليمن و كّلها أو املقصود احلجاز مثال و هل املقصود أيضا اجلغرا

  . ...أنّه دينان يعين كتلتان عظيمتان دولتان أو لو كان فردا أيضا يشمله هذا 

  ما دام أّنك بتقول أّنين حبثت هذا املوضوع . الشيخ :

  نسينا يا أستاذ . السائل :

  لكن اختلفت آراؤكم يف ماذا اختلفت ؟ خ :الشي

يعين هل املقصود , نسينا اآلن ماذا قلت هل املقصود أنّه مجاعة قويّة من أهل الكتاب مثال دين يدينون  السائل :

ّصالة بغري اإلسالم أو لو كان فردا واحدا ؟ حنن تبّني لنا من الّسّنة أنّه الّنّيب عليه الّسالم كما نعلم أنّه مات عليه ال

  و الّسالم و درعه مرهونة عند يهودي فهذا دّل على أّن الفرد ال يشمله هذا احلديث .

  نعم .  الشيخ :

ا قلنا هيك قالوا ال . القضّية إذا فرد معليش  السائل :
ّ
  يعين هذا اعرتض علينا مل

  إذا إيش ؟ الشيخ :

ثر على املسلمني ما بيشّكلوا خطر على إذا شخص واحد أو اثنني أو ثالثة مجاعة قليلة ما هلم أ السائل :



  املسلمني ما بيشمله الّنفي يف احلديث ؟

حنن ال نقول فرد أو أفراد , نقول دينان حيكمان هذا هو املنفي يف جزيرة العرب على اختالف العلماء  الشيخ :

اليمن هو من هذه البالد يف تفسريها لكن قلنا إّما يف هذيك اجللسة أو يف غريها بأّن مّكة و املدينة و جّدة و 

اّليت ال جيتمع فيها دينان و اّليت أمر الّرسول عليه الّسالم بإخراج املشركني وإخراج اليهود و الّنصارى من جزيرة 

العرب لكن قضّية فرد و أفراد ما هلا عالقة باملوضوع ميكن يكون هناك شعب عديد وفري يف هذه اجلزيرة اّليت أمر 

بإخراج اليهود و الّنصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون حتت حكم اإلسالم يعين ذمّيني  الّرسول عليه الّسالم

فلهم أن يعيشوا يف جزيرة العرب باملعىن العام لكن ال جيوز أن يعيشوا يف اجلزيرة العربّية باملعىن اخلاّص يعين يف بالد 

  . ...معّينة حمّددة 

  . ...هلم حكم مثال  السائل :

فيخرجون ال , موش قضّية حكم اآلن تركناه جانبا خيرجون و يعيشون يف غري البالد املعّينة من اجلزيرة  الشيخ :

العربّية يعيشون حتت نظام الّذّمة أن يعطوا اجلزية عن يد و هم صاغرون . أّما البالد األخرى اّليت أمروا بأن خيرجوا 

لك أّما استيطان فال . و هؤالء مثلهم بالّنسبة للبالد منها فهم هلم أن يرتّددوا إليها كتجارة أو ما شابه ذ

اإلسالمّية كمثل املسلمني بالّنسبة للبالد الّشركّية أي كما أنّه ال جيوز للمسلم أن يعيش يف بالد الكفر و أن 

يستوطن بالد الكفر و لكن جيوز له أن يذهب للّتجارة على أن يعود إىل بلده املسلم و على العكس من ذلك 

كان غري مسلم فال جيوز له اإلستيطان يف البالد اّليت استثناها الّرسول عليه الّسالم من اجلزيرة العربّية و ى من  

املشركني أن يعيشوا فيها أو باملعىن األصّح أمر احلّكام املسلمني أن خيرجوهم منها فأن يرتّدد هؤالء على هذه 

ى إسالمّية يعيشون حتت راية اإلسالم و نظام اإلسالم فهذا فقط البالد ليعودوا أدراجهم إىل بالدهم أو بالد أخر 

  جيوز هلم .

  يعين مرّة أخرى ساحمين ألنّه بّدي أرّكز على املوضوع . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  إذا كان هؤالء الّذمّيني يعين , هؤالء أهل الكتاب أو نقول غريهم مثال من املشركني ؟ السائل :

  ني و أهل الكتاب .قلت املشرك الشيخ :

هؤالء جيوز هلم أن يسكنوا يف جزيرة العرب و يدفعون اجلزية , يدفعون اجلزية يعين يعيشون ضمن الّنظام  السائل :

  اإلسالمي .

  ما هو جزيرة العرب مبعناها العاّم , جزيرة العرب قسمان . الشيخ :



  نعم هيك , أيوه . السائل :

  العربّية بالد الّشامّ املتبادر من لفظة اجلزيرة  الشيخ :

  بالد الّشاّم ؟ السائل :

العراق , و لكن ليس املقصود ا املعىن اجلغرايف , اجلزيرة املذكورة يف احلديث ليس املقصود باملعىن  الشيخ :

  اجلغرايف , عرفت كيف ؟

  . و اهللا أنا ما عنديش فكرة إذا بوّسعوا بالد الّشاّم و يعتربوها من جزيرة العرب السائل :

  سائل آخر : شو املقصود باحلديث ؟

  ال قولك أنّه بالد الّشاّم و العراق من جزيرة العرب هذه معلومة جغرافّية جديدة علّي أنا ؟ السائل :

كيف ! هذه اجلزيرة العربّية ملاذا امسها جزيرة ألنّه حماطة باملياه , البحر األبيض , البحر األمحر , اخلليج   الشيخ :

  صود إن كان هذا جديد بالّنسبة لك فما هو القدمي بالّنسبة لك ؟ ما هي اجلزيرة العربّية ؟العريب , املق

  اجلزيرة العربّية يعين الّسعوديّة و دول اخلليج و اليمن هيك اّلذي أفهمه أنا . السائل :

  سائل آخر : ما املقصود شرعا باجلزيرة العربّية ؟ 

ول للّتفصيل يف هذا ألنّه ما فيه عندي رأي واضح يف املوضوع , لكن أنا ذكرت هذا و ّربت من الّدخ الشيخ :

لعّلكم تذكرون معي ذكرت لكم مّكة و املدينة و جّدة و اليمن و إّال فيه بعض البالد العراقّية أدخلوها يف مسّمى 

قيق فيها ألّا مسألة اجلزيرة اّليت أمر الّرسول عليه الّسالم بإخراج اليهود و الّنصارى منها لكن أنا ما عندي حت

خالفّية لغويّة أو عرفّية فما عندي أنا رأي متكّون يف هذا لكن هناك إمجاع أّن اجلزيرة العربّية يف احلديث بعاّمة 

ليست مقصودة . اجلزيرة العربّية باملفهوم العاّم ليست مقصودة باحلديث و إّمنا املقصود منها بعض بالدها , هذا 

أن أقّدم إليكم تعريفا جامعا مانعا ما أستطيع و رّمبا غريي ال يستطيع ألّن املسألة خالفّية البعض أنا ال أستطيع 

منذ القدمي , لكن كالمي الّسابق يفّرق بني اجلزيرة باملعىن العاّم و اجلزيرة باملعىن الّشرعي اخلاّص فالّتقسيم اآلن 

  واضح لك ؟ 

  سائل آخر : نعم .

اّم يسكن فيه اليهود و الّنصارى حتت راية اإلسالم كذمّيني بعطون اجلزية عن يد و هم فاجلزيرة باملعىن الع الشيخ :

  صاغرون لكن يستثىن من هذا احلكم العاّم اجلزيرة باملعىن الّشرعي و مسّينا لكم مّكة و املدينة و جّدة و اليمن .

  سائل آخر : هذه األمساء اّليت ذكرا منصوص عليها ؟

  ص عليها مّتفق عليها , هذه البالد ال جيوز أن يستوطنها الّذّمي , عرفت ؟ال موش منصو  الشيخ :



  سائل آخر : متام .

  كما يستوطن بقّية البالد , هذا هو الفرق اّلذي دندنت حوله سابقا .  الشيخ :

  سائل آخر : واضح .

مثال املسلمني اّلذين هذا معىن اجلزيرة بالعرف الّشرعي الكّفار بس بريوحوا و بييجوا و ضربت لك  الشيخ :

  يذهبون إىل بالد الكفر ال جيوز أن يستوطنوا فيها لكن يشرتوا و يبيعوا إىل آخره . على العكس من ذلك متاما .

الكّفار باملعىن العاّم ال جيوز أن يستوطنوا هذه البالد اّليت أطلق عليها الّرسول اجلزيرة , ال جيوز استيطاا  الشيخ :

  روج للّتجارة فهذا جائز و هذا من مصلحة املسلمني .أّما الّدخول و اخل

كأّين فهمت عن سيدنا الّشيخ بن باز له فتوة قرأا يف إحدى الّصحف أنّه ال جييز حّىت اخلادمات   السائل :

  الّاليت يدخلن , اخلرباء اّلذين يأتون بصفة خرباء .

  يف هذه البالد طبعا ؟ الشيخ :

  ال جيوز . السائل :

  موش اجلزيرة بعاّمة , اجلزيرة باملعىن الّشرعي . الشيخ :

  مّكة و جّدة و اليمن  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

و دول اخلليج هدول عمان و دول اخلليج و هذا بيدخل يف املعىن اّلذي حكيناه أنّه داخل أو موش  الشيخ :

  داخل و ما أظّن أنّه داخل و اهللا أعلم .

  شهور ملهّمة هل هذا يعترب استيطان ؟لو واحد بيقعد سّت  السائل :

  ال . الشيخ :

  طّيب ليش اخلادمات إّيل ميكن يروحوا و بييجوا . السائل :

  يروحوا و ييجوا ؟ الشيخ :

  . ...بيبيجوا على سنة و يروحوا فرضا أو األجانب  السائل :

  ألنّه واقعّيا فيما يبدوا أّم بيعيشوا و بيموتوا . الشيخ :

  صد هو عدم املكوث .املق السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  يعين مّكة و املدينة نفس الكالم , يعين الوضع احلايل ال يسمحوا يدخلوهم أبدا . السائل :



  الوضع احلايل إيش ؟ الشيخ :

  ما بيسمحوا هلم بالّدخول أبدا و ال حّىت للّتجارة . السائل :

  ة سائل آخر : غري املسلمني ما بيسمحوا هلم يدخلوا مكّ 

  بأّي حال من األحوال . السائل :

ال ال . مّكة هلا حكم خاّص , املدينة بيجوز الّدخول ألنّه هذا وقع لكن ال جيوز اإلستيطان , أّما مّكة  الشيخ :

  فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا .

  . ...نّه مش سائل آخر : بالّنسبة للحديث كنت وّضحت لنا أنّه هذا احلديث ليس إخبارا مبعىن أ

  . ...تشريع تشريع  الشيخ :

  سائل آخر : نعم لكّنه حّث و حضّ 

  صّح و هو كذلك . الشيخ :

  . ...سائل آخر : املسجد احلرام مّكة كاملة أو 

  تارة و تارة , تارة يقصد املسجد اّلذي يصّلى فيه و تارة يقصد به احلرم . الشيخ :

الّنسبة لغري املسلمني باملعىن العاّم بالّنسبة لدخوهلم هل يقصد املسجد يف الوضع اّلذي حنكي فيه اآلن ب السائل :

  احلرام فقط أو مّكة كاملة .

  املعىن العاّم . الشيخ :

  شو حكم الّشرع بالّنسبة للَخُلّو ؟ السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  بالّنسبة للَخُلّو اّلذي يطلبه املستأجر إلخالع املأجور شو حكم الّشرع ؟ السائل :

أي نعم هذا من األمور اّليت ابتلي ا املسلمون أنا رأيي يف اخللّو أّن فيه تفصيل , منه ما جيوز و منه ما  الشيخ :

ال جيوز . إذا كان اخللّو حقيقة واقعّية مبعىن عقار أو دار خال غري مشغول و كما يقع كثريا أبنية تقام و مل تسكن 

 اثنني اإلجيار الّسنوي كذا و اخللّو كذا هذا من باب أكل أموال الّناس بعد حينما يراد إجيارها فيوضع مثن لشيئني

بالباطل ألّن اإلجيار ال يصدق على مكان ال يفرّغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطال و حراما فاملفروض أنّه 

كذا ؟ هذا من حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه و يرتفق به . فما معىن اإلجيار كذا و الفروغ  

املعامالت األجنبّية اّليت تسرّبت للمسلمني و ما كانوا يعرفوا قدميا كما أّم ما كانوا يعرفون الّتعامل بالرّبا ألّم 

كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه و يعرفون مع كونه حراما أّن عاقبة الرّبا إىل قّل , املسلمون اليوم ما يعرفون هذه 



عاجلون أمورهم املاديّة بالعقالنّية الغربّية الكافرة . فهذا اخللّو ذه الّصورة احملّددة حمّل , دار , عقار احلقيقة ألّم ي

ا يسكن فيطلب مالكه شيئني اإلجيار الّسنوي و الفروغ كذا هذا من باب أكل أموال 
ّ
, دّكان بين حديثا و مل

ين ال تضّم الفروغّية لألجرة أجرة العقار هذا شيء مستقّل الّناس بالباطل و ألمر ما ما أظن أنّه خيفى على احلاضر 

من أجل أن يتنّقل هذا الّثمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إىل ناس آخرين يتبادرلون اإلنتفاع بذاك العقار فهذا يعين 

يكون  ال أرى مسّوغا شرعّيا ألحد أن يقول بإباحته . أّما الفروغ اآلخر اّلذي ممكن أن يكون جائز شرعا أن

اإلنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دّكانا فيأيت شخص و يعرض عليه أن يفرّغ هذا املكان هنا الفروغّية تأيت 

يف مكاا بطبيعة احلال الّشاغر للعقار يقول يا أخي إذا كان يف بيت بيقول أنا مستور فيه , و إن كان يف دّكان 

يقول الطّالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا حباجة له و أنا أنا متسّبب للحصول على الّرزق به و هكذا ب

أعطيك حّىت أرضيك فيّتفقان على شيء فيخرج و يفرّغ فعال ذاك املكان فهو يأخذ تعويضا هلذا الّتفريغ فعال هذا 

عقار اّلذي جيوز , لكن هذا اجلائز أيضا ال جيب أن يقال جبوازه إطالقا البّد من أن نتصّور أّن املفرّغ هو مالك ال

سيفّرغه فله حّق الّتصّرف فيه و ليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فال جيوز أن يّتفق هو مع طالب الّتفريغ لتفريغ 

العقار هذا ألنّه يؤّجره و ليس هو باملالك اّلذي جيوز له أن يتصّرف يف مأجوره إّال الّلهّم يف حالة واحدة إذا كان 

املالك أنّه أنا أستأجر منك هذا العقار ذا األجر الّسنوي أو الّشهري لكن أنا حينما استأجر يكون قد اتّفق مع 

يل حّق اإلجيار لغريي فاملؤمنون عند شروطهم ففي هذه احلالة يكون حكمه حكم املالك أي يفرّغ و يأخذ مثن 

  الّتفريغ هذا هو القول يف الفروغّية و البّد من هذا الّتفصيل .

يطلب من املستأجر يف أّي وقت شاء أن خيلي هذا املكان هذا األصل و على املستأجر صاحب العقار  السائل :

  . ...أن ال يستنكف 

  على املستأجر أن ال ؟ الشيخ :

  أن ال يستنكف أي ال ميتنع . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

الّدولة أو الّدول يف  لكن ما حيصل اآلن و يف بلدان مثل مصر حيث كثافة سّكانّية كبرية جّدا تأيت السائل :

بلدان خمتلفة فتفرض إجارات معّينة على مساحات حمّددة مبعىن أّن الّشّقة أو املنزل اّلذي يتكّون من ثالث غرف 

كلفة البناء عالية جّدا حبيث أّن املردود املاّدي نتيجة هذا ...مبواصفات معّيتة جيب أن ال تزيد أجرته على كذا 

لذلك هم جلؤوا إىل ما يسّمى بعملّيات اخللّو أن ال يؤّجر لك املكان ابتداء إّال حّىت الّتأجري يصبح ضئيل جّدا 

  . ...أنت يعين 



ال تأخذ يا أبا حيىي الّصورة األبعد عن معاجلة املشكلة املخالفة للّشريعة ألنّه هذا ليس هاهنا يف بالدنا  الشيخ :

هذا , لكن نظام الفروغّية عاّم يف كّل البالد فلذلك  هذه ال يوجد شيئا من هذا , يف سوريّة ال يوجد شيء من

فال ينبغي أن حناول تربير و تسويغ هذه املعاملة املخالفة للّشريعة لظرف خاّص يف بعض البالد العربّية ألّن هذا 

  الظّرف اخلاّص جيب أن يدرس دراسة خاّصة .

  . ...جر مكان اآلن يف مصر و هذا حصل معانا ال أنا أحتّدث عن هذا الظّرف ألّين أنا أردت أن أستأ السائل :

معليش , لكن أنا أريد أن يكون الكالم بعد الّتسليم بأّن هذا احلكم ال جيوز شرعا حينئذ نتسّرب من  الشيخ :

هذا الّتسليم إىل معاجلة وضع معّني يف بلد معّني , طّيب اآلن بإمكاين أن أمسع منك شو الذي يقع يف مصر 

  بالّتفصيل ؟

ابتداء أنا بأمتّىن أّن األخ أمحد يكمل سؤاله ألنّه هو اآلن عنده يف لبنان واقع يف مشكلة يف قضّية لذلك  ائل :الس

  سأل .

  إذا صاحب امللك بّدو يطالب بإخالء املأجور جيب أنّه يرضي املستأجر . ... السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  أجاب األستاذ علي . السائل :

  وابه ؟سائل آخر : أقنع يف ج

  نعم . السائل :

القضّية حمّددة جّدا و هذه حتصل حقيقة حاصلة يف مصر أّن الّدولة من العهد القدمي أيّام عبد  ...سائل آخر : 

الّناصر و ما قبل وضعت حتديد لألجرة جيب أن ال تتجاوز مبالغ معّينة حسب مواصفات البناء و عدد مساحة 

, يعين اّلذي يريد أن يبين عمارة حّىت يؤّجرها أّوال يصبح املستأجر مالك ما البناء حبيث أّن األجرة حقيقة زهيدة 

يف قانون بيطّلعوا حّىت لو أراد أّن صاحب العقار أنّه ينتفع بعقاره البنه أو كذا ال يستطيع خالص أصبح مالكا مثّ 

رة جنيهات , عشرون جنيها , إّن األجرة حمّددة مبعىن أّن أجرة هذه الّشّقة على مدى الّزمن مخس جنيهات , عش

هلذا لو اشرتى م زيت غاز ولّف بالّشوارع بيجيب عشرة أضعاف اإليراد فيما لو استثمرها يف مشروع آخر , 

فيلجؤون آنذاك إىل قضّية األخذ مبا يسّمى باخللّوات مبعىن أنّه حّىت تنتفع ذه الّشّقة و ذه األجرة املضبوطة 

تداء مبلغ كذا و كذا ّمث تتمّتع باألجرة الّرخيصة هذا ما حيصل حقيقة , اآلن املخالفة الّرخيصة عليك أن تدفع اب

أين ؟ املخالفة يف هذا القانون الوضعي ال ينصف صاحب العقار ابتداء هذه ابتداء خمالفة شرعّية , بس هذه 

تشيل عن نفسك غنب   خمالفة ارتكبت أيضا مبخالفة يعين أنت جلأت إىل هذا األسلوب املخالف للّشرع حّىت 



  من طريق الّشرع ففيه مسوّغ أو اخلطأين ال يعملوا صّح إطالقا ؟ ...كمان مفروض عليك 

طّيب شو بّدنا نسّوي اآلن إذا كان احلاكم يفرض مثل هذه الفرضّية املخالفة للّشريعة , اآلن يف كّل  الشيخ :

 جملس سابق عندك ال شّك أّا ال مربّر هلا , فإذا الّدول العربّية يف ضرائب بعضها بالشّك كما كّنا حتّدثنا يف

أصيب فرد بظلم من احلاكم فهل جيوز شرعا أن يظلم املظلوم أخاه املسلم ؟ أم عليه أن يّتفق معه على كلمة 

سواء و أنا أرى أّن الّشرع كّله عالج لكن الّناس ال حيسنون استعماله و تطبيقه . أنا أفهم من كالمك أّن األمر 

كان كما ذكرت و اقتصرت و أعين بقويل ما اقتصرت ما أعين ممّا سيأيت أّن هذه الفروغّية مقابل ظلم الّدولة يف لو  

حتديد أجور العقارات . طّيب ملاذا ال يّتفق هؤالء املسلمون املؤّجر مع املستأجر بيقول له يا أخي أنت تعرف أّن 

بّياع الغاز يف الطّرقات بيكسب أكثر من هذا املالك هلذه  هذا العقار يعين مثل ما أنت ضربت آنفا مثاال أنّه

الّشقق كّلها فأنت بتعرف أّن هذه الّشّقة تستحّق أكثر ممّا فرضته الّدولة و بدل ما أنا أفرض عليك فروغّية يا 

ّل أخي خّلينا نّتفق مع بعض أنت نعترب الفروغّية هذه هي أجرة شهريّة فبدل ما تعطيين مثال عشرة جنيهات ك

شهر حسب نظام الّدولة أعطيين اثنا عشر أو مخسة عشر أنا يف اعتقادي لو كان الّشعب مسلما ما احتاجت 

الّدولة يف احلقيقة أن تفرض هذا الّنظام اّلذي يظلم أحد الفريقني على األقّل فإذا أنا أستطيع أن أقول أّن هذا 

سلم أن يأخذ شيء له داللة خاّصة و هو فروغّية و ليس اّلذي ذكرته مبا يتعّلق باحلكومة املصريّة ال يسوّغ للم

هناك فروغّية على الّتفصيل اّلذي ذكرته آنفا فإذا جيب على املسلمني حينما يقعون حتت نظام خمالف للّشرع أن 

و كما يف احلديث  " دود اخلّل منه فيه "يتحاكموا هم أنفسهم إىل الّشرع فإن مل يفعلوا فحينئذ كما يقال 

  هذا اّلذي حصل . ( كما تكونوا يوّلى عليكم )ف الّضعي

كثري من األماكن املؤّجرة قدميا بنّص العقد مكتوب إجيار و استإجار مبعىن أّن املستأجر حيّق له إعادة   السائل :

حمّالت جتاريّة يأخذ احملّل خبمسة عشر دينارا و  ...تأجري العقار ففي هذه احلالة اّلذي مستأجر فيه وسط عّمان 

يساوي أجرته اآلن أالف هذا عنده حّق مبوجب القانون اّلذي حيميه من أنّه يأّجره لغريه و من هنا أيضا مرّة 

أخرى حّىت يتفاهم سني مع صاد بيلجؤوا هلذه األساليب يأخذ خلّوات عالية جّدا و بيحاولوا يرضوا صاحب 

رفني كان هذا يف الّسعوديّة قبل تسع سنوات كان يف القانون الوضعي على كال الطّ  ...العقار األصلي و هلّم جرّا 

املالك و صاحب العقار ال يستطيع أن يزيد األجرة على املستأجر ّمث استبدلوه من تسع سنوات فقط حبيث أّن 

صاحب العقار له احلّق بأن ينذر املستأجر بزيادة األجرة حبسب ما يرى و إّال على املستأجر أن خيلي و احلقيقة 

داية عشنا هذه القضّية ألنّه كان لنا مكاتب للخطوط و أنا عشت هذه القضّية فكّنا بنعتقد أنّه أمر من حنن يف الب

هذا الّنوع سيوجد خلل باعتبار أّن صاحب العقار سيتعّسف باستعمال حّق لكن اكتشفنا بعدين مبا أنّه أصحاب 



لعملّية نّظمت نفسها بنفسها زي ما تفّضلت ألنّه العقارات كثر و أنّه قانون أصبح العرض و الطّلب و احلريّة أّن ا

الكّل يريد أن يؤّجر و ال يريد أن يبقي عقاره فارغا فبالّتايل طاملا أّن املؤّجرين كثر و املستأجرين كذلك فبالّتايل 

بحان يصبح فيه تلقائّية و ال يستطيع أحد أن يتعّسف يف هذا احلّق إالّ يعين يف هامش بسيط جّدا و بدليل أّن س

  اهللا أّن الّشرع ال ميكن أن يأيت بغنب على أحد و لكن اخللل يف نفوس و ممارسات األشخاص .

  هل جاء يف الّشرع أنّه جيوز لصاحب امللك أن يرفع اإلجيار ؟ السائل :

  اجلواب املعروف , حبّق جيوز , بباطل ال جيوز . الشيخ :

  إذا قانون البلد ال يسمح بذلك . السائل :

  يا أخي قانون , إيش قانون ؟ حنن نشكوا من القوانني . الشيخ :

سائل آخر : بالّنسبة للخلّو يف بعض الّناس طبعا بيعمل ديكور مثل ما تعرفوا , بيشتغل داخل احملّل ممكن يسّمى 

  هذا الّشيء اّلذي رتّبه و دفع مثنه خلّو هل هذا جائز ؟

اخللّو , بدليل أّن اخللّو اليوم باملعىن املعروف ال يتعّلق بشو يأخذ مثن اّلذي وضعه , هذا ال عالقة له ب الشيخ :

  مسّيت يل إيّاها ؟

  سائل آخر : ديكور .

ديكور , ما بيتعّلق بديكور فرّمبا كان فيه ديكور و رّمبا كان ما فيه ديكور قاعدة اخللّو الباطل هذا ماشي  الشيخ :

.  

يكور املدفوع أو أقّل من الّديكور املدفوع , هل هذا جائز سائل آخر : طّب ممكن ها الّثمن يكون أغلى من الدّ 

  ؟

  يا أخي شو مثنه ؟ بيأخذ و ما يستغّل ما يسّمى عرفا باخللّو . الشيخ :

  . ...لو مسحت يل عن موضوع الّضرر اّلذي يقع على املستأجر , أيضا املستأجر هذا يقع عليه ضرر  السائل :


